
 بر (Stachys lavandulifolia ) و چای کوهی (Ammi Trachyspermum (گیاه زنیانعصاره آبی و اتانولی مطالعه اثر 
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 چکیده

استفاده مکرر از آنتی بيوتيک ها در صنعت آبزی پروری باعث تجمع در ماهیان است.  سمیک سپتی عفونی بیماری یک استرپتوکوکوزیس

ور عوامل بيماری زای باکتریایی مقاوم به دارو در این صنعت شده است. از جمله زیستی این ترکيبات در بافت های خوراکی ماهيان و ظه

عليه باکتری های بيماری  های گياهی ها و اسانس بيوتيکی، استفاده از عصاره آنتی راهکارها به منظور مقابله و جلوگيری از بروز مقاومت

 استرپتوکوکوس اینياییباکتری زئونوز گياه زنيان و چای کوهی عليه  یر به منظور استفاده از عصاره هامطالعه اخي باشد. می زای ماهی

و  (MIC)ها از روش استاندارد انتشار در دیسک، تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی رشد قدرت ضد باکتریایی عصاره برای تعيين انجام شد.

گرم لی مي57/11غلظت ی و آبی زنيان به ترتيب، های الکلحداقل غلظت کشندگی عصاره ده گردید.استفا (MBC)کشندگی حداقل غلظت 

غلظت به ترتيب،  نيز های الکلی و آبی چای کوهیحداقل غلظت کشندگی عصارهو  ليترلی گرم بر ميلی مي 57ليتر و غلظت لی بر مي

زنيان و چای کوهی بيشترین  گياه اتانولیعصاره در نتيجه،  ليتر محاسبه شد.لی گرم بر ميلی مي57ليتر و غلظت لی گرم بر ميلی مي 57/11

باکتری روی  ی فوقهابا توجه به اثر مناسب عصارهاز خود نشان دادند.  استرپتوکوکوس اینياییاثر ضد باکتریایی عليه باکتری 

 گردد. یبيشتر های باکتریایی ماهی ارزیابیها در درمان و پيشگيری از بيماریامکان استفاده از آن ، الزم استاسترپتوکوکوس اینيایی

 ."کشندگی و مهارکنندگی "،گیاه چای کوهی "،عصاره گیاه زنیان " ، ماهی قزل آالی رنگین کمان " استرپتوکوکوس اینیایی، ":واژه های کلیدی

 مهمقد

اومت دارویی قماستفاده از گياهان دارویی به منظور درمان بيماری از ساليان دور در مناطق مختلف دنيا و همچنين ایران رواج داشته است.  

 انتشار و مقاومت بروز از پيشگيری که شود می کارگاه بهداشتی مراقبت های و افزایش هزینهآبزیان منجر به افزایش مرگ و مير 

آنتی بيوتيک ها سبب کشته شدن  (.2)وابسته به آنها شود های هزینه و آور زیان اثرات کاهش به منجر ميتواند مقاوم ميکروارگانيسم

مفيد در لوله گوارش ميزبان شده و همچنين به خاطر تجمع در محصول نهایی سبب بروز مشکالت سالمتی در مصرف کننده  باکتری های

عامل بيماری  استرپتوکوکوس اینيایی،در ایران مقاومت نسبت به آنتی بيوتيک های مختلف، نسبت به باکتری  (.3)نهایی ميگردند



 ارش گردیده است، به طوری که امروزه این مقاومت های دارویی به عنوان یک معضل بزرگ درقزل آالی رنگين کمان گزاسترپتوکوکوزیس 

جنس بيماری های مشابه می باشد و توسط استرپتوکوکوزیس در ماهی به شکل مجموعه ای از بيماری  .باشند درمان این بيماری مطرح می

ایجاد می  غير متحرک، کاتاالز منفی و بدون اسپور است، ی شکلکرو، گرم مثبتها و گونه های مختلفی از باکتری های کوکسی که 

آالی رنگين کمان مستعد به عفونت ل گونه از ماهيان پرورشی از جمله ماهی قز 25تاکنون گزارش شده است که  (.23)گردد

گی آن ها، تيرگی پوشت، عالئم این بيماری شامل بيرون زدگی دوطرفی چشم ها و یا فرورفت (.6)استرپتوکوکوس اینيایی می باشند

خونریزی های سرسوزنی روی دیواره داخلی سرپوش آبششی و شکم ماهی مبتال به استرپتوکوکوزیس، متسع شده و در محوطه صفاقی مایع 

ها و اسانس  از جمله راهکارها به منظور مقابله و جلوگيری از بروز مقاومت آنتی بيوتيکی، استفاده از عصاره آسينی همراه با خون وجود دارد.

 افزودن که است داده نشان تحقيقات (.11)های گياهی می باشد که دارای حداقل اثرات سوء، در ارتباط با آنتی بيوتيک ها می باشند

استفاده از گياهان و مشتقات آنها از  (.32و  16)دشون می ها آن ای روده ميکروفلور تعدیل موجب آبزیان غذایی رژیم به دارویی گياهان

نخستين بار چينی ها در پرورش ماهی کپور از گياه سير و ریواس به منظور  (.33)باز در درمان بسياری از بيماری ها رواج داشته استدیر

 وجود دليل به عموما گياهان ميکروبی ضد خاصيت که است آن دهنده مطالعات نشان (.11)برخی بيماری ها استفاده نمودند درمان

شد که با تاثير بر روی غشای پالسمایی و سلولی با می ها آن ساختارهای در موجود فالونوئيدهای و تانن ساپونين، فنلی، ترکيبات

زنيان با نام  (.15)نمایند اعمال می را خود ميکروبی ضد خاصيت ها آن سلولی غشای ساختاری های آنزیم مهار با یا و ها ميکروارگانيسم

باشد. یک گياه معطر، علفی و یکساله است که در طب سنتی به منظور ه چتریان میمتعلق به خانواد Ammi Trachyspermum علمی

 .رودعصاره ميوه این گياه بصورت ضماد در التيام درد به کار می (.34)شوداثرهای درمانی مختلف مانند مدر، ضد تهوع، ضد نفخ استفاده می

های گرم مثبت و گرم منفی باشد که بر باکتریپينن و کارواکرول می-ن، بتاترپين-سيمن، گاما-این گياه دارای ترکيباتی شامل تيمول،پارا

باشد که در تحقيقات بسياری اثرات ضد از خانواده نعناعيان می Stachys lavandulifolia گياه چای کوهی با اسم علمی(. 21)اثر دارد

ثرات درمانی این گياه در طب سنتی به عنوان یک داروی ضدعفونی ا (.31)ميکروبی گياهان متعلق به خانواده نعناعيان به اثبات رسيده است

-شود دارای ترکيبات دارای فعاليت بيولوژیکی میاین گياه که با نام لولوپشمی یا اوليله شناخته می (.21)کننده ریوی شناخته شده است

ی اثر گياهان بر روی باکتری ها بررسی شده، از جمله در چندین بررس (.31)باشدباشد که شامل فنيل اتانوئيد، ترپنوئيد و فالونوئيد می

، با بررسی ترکيبات شيميایی و فعاليت ضد باکتریایی رزماری، آویشن شيرازی، شوید و اوکاليپتوس 2112و همکاران  Romianiتحقيق 

ه حداقل غلظت بازدارندگی این عامل مشترک در دام و انسان در مزارع پرورش ماهی، دریافتند که محدود استرپتوکوکوس اینياییعليه 

ميکروگرم بر ميلی ليتر و محدوده حداقل غلظت کشندگی برای اسانس و  1/5-711ميکروگرم بر ميلی ليتر و  9/3 -271گياهان به ترتيب 

ترین اثر ضد ميکروگرم بر ميلی ليتر بود. اسانس رزماری قوی 6/17 -711ميکروگرم بر ميلی ليتر و  271 -1/5عصاره گياهان به ترتيب 

، با بررسی فعاليت ضد ميکروبی گياهان دارویی ایران 2111و همکاران  Pirbalouti(، همچنين در مطالعه 24ميکروبی را از خود نشان داد)



باالیی  های گياهی دارای فعاليت ضد باکتریایی نسبتاها و اسانسکمان، اکثر عصارهرنگينآالیجدا شده از قزل استرپتوکوکوس اینياییعليه 

ها شامل: آویشن، مرزه، خوشاریزه و عصاره اتانولی بلوط بوده بودند و از گياهان مورد مطالعه، فعال ترین اسانس استرپتوکوکوس اینياییعليه 

 ميکروگرم بر ميلی گرم بوده است. بنابراین اسانس 51ميکروگرم بر ميلی گرم و در گلپر  39است. حداقل غلظت مهار کنندگی در مرزه 

هدف از  .(22آالی رنگين کمان باشد)جدا شده از ماهی قزل استرپتوکوکوس اینياییتواند یک منبع مهم ترکيبات ضد باکتری عليه مرزه می

شده از ماهيان قزل جدا  استرپتوکوکوس اینياییبر باکتری  و چای کوهی های گياهی زنياناثرات ضد ميکروبی عصارهبررسی  این مطالعه،

 بود. در شرایط آزمایشگاهی آالی پرورشی

 مواد و روش کار

 جمع آوری گیاه

آوری گياهان از نواحی مختلف استان کهگيلویه و بویر احمد، شهر سی سخت، قسمت مورد نياز گياهان جدا شده و بعد از شناسایی و جمع

های مورد استفاده سياب کردن قسمتدر شرایط مناسب ) تاریک و خشک( نگهداری و به طور کامل خشک گردید. بعد از خشک شدن و آ

 .(2و1 های )شکل گيری انجام شدعصاره

               
چگونگی تهیه عصاره گیاه چای کوهی  -2شکل                                      گیاه زنیان        -1شکل                                         

 آبی اتانولی و عصاره

 

گرم از پودر  71درجه در ظروف جداگانه و  96ميلی ليتر اتانول  271گرم از پودر گياه چای کوهی  را در  71ودر گياه زنيان و گرم از پ 71

ساعت روی  52و ارلن ها به مدت  گردیدليتر آب مقطر اضافه ميلی 271ودر چای کوهی در دو ارلن جداگانه به پگرم از  71گياه زنيان و 

ا استخراج عصاره به طور کامل انجام گيرد، سپس مخلوط حالل و گياه توسط صافی از هم جدا شد و عصاره صاف شده شيکر قرار داده شد ت

 3های استریل ریخته شدند. سپس در شرایط استریل ها در پليتتقطير شد. عصاره( Rotary evap-ratorتوسط دستگاه تقطير در خال )

ليتر آب مقطر استریل مخلوط کرده و توسط دستگاه ورتکس خوب مخلوط شدند، آن گاه عصاره ها  ميلی 5ها را با گرم از هرکدام از عصاره



گراد نگهداری درجه سانتی 4دار استریل در یخچال در دمای /. ميکرون عبود داده شدند و در ظرف درب22از فيلتر ميکروبيولوژی 

 گرفتند.  سپس عصاره ها در رقتهای گوناگون مورد بررسی قرار .(12)شدند

 روش تهیه سوسپانسیون باکتری

از آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی  استفاده قرار گرفتدر این تحقيق مورد  که استرپتوکوکوس اینيایی باکتری

ان چهار محال و بختياری در است رنگين کمانآالی ماهيان قزل همه گيری بيماری در ازدانشگاه شهرکرد تهيه شده بود. باکتری فوق 

کشت  (TSB)جنس و گونه آن اثبات شده بود. باکتری در محيط تریپتيکاز سوی براث  PCR های بيوشيميایی و سپس با روش جداشده و

درجه انکوبه گردیدند. سپس در شرایط استریل بذر باکتری به محيط مولر هينتون براث اضافه  27ساعت در  24داده شده و به مدت 

گراد، در فاز لگاریتمی رشد باکتری، ميزان کدورت ایجاد شده حاصل از رشد درجه سانتی 27نکوباسيون در دمای ساعت ا 24د. بعد از گردی

تنظيم گردید. این سوسپانسيون به عنوان ذخيره در  )7/1×111/. )7باکتری با استفاده از اسپکتروفوتومتر با لوله استاندارد مک فارلند شماره 

 (.11)(7/1×116 در همان محيط رقيق گردید ) 1:111ته شده و در هنگام مصرف ) در همان روز( به نسبت نظر گرف

 (MBCو حداقل غلظت کشندگی )( MICتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد )

 Broth Microاز روش  عصاره های مورد آزمایش (MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MICبرای تعيين حداقل غلظت مهارکنندگی رشد )

Dilution  .11خانه استریل و با روش براث ميکرودایلوشن انجام شد. بدین ترتيب که  96در پليت  هاآزمایش بطور خالصه، استفاده گردید 

ميکروليتر محيط  111و  هاهای مختلف عصاره از غلظت ميکروليتر 111های حاوی را به چاهک ر از سوسپانسيون باکتریميکروليت

(MHB) Muller Hinton Brouth  ،ميکروليتر برداشته و در خانه دوم ریخته شد، به  111اضافه کردیم. سپس از خانه اول توسط سمپلر

تيمارها بدین صورت در يکروليتر به بيرون ریخته شد. م 111همين ترتيب تا آخرین خانه این کار ادامه پيدا کرد و در نهایت از خانه آخر 

چاهک دوم ) کنترل منفی( حاوی  ،  (MHB) و محيط باکتریاییترل مثبت( حاوی سوسپانسون ل )کنچاهک او نظر گرفته شد که،

یسين، استرپتوما، ی حاوی آنتی بيوتيک هاچاهک های آخر  تيمارسه بود. ضمنا  هاعصارهسپس تيمارهای مربوط به و   (MHB)محيط

 .(3)شکل عصاره ها با آنها در نظر گرفته شد  اییبرای مقایسه اثر ضد باکتری اریترومایسين و جنتامایسين بود که



 

 خانه و میکروپیپت جهت انجام آزمایش 69پلیت  -3شکل

  MBC و  MICتعیین قطر هاله های عدم رشد برای مقادیر 

در روی محيط متر در شرایط استریل ميلی 7هایی به قطر برای تعيين قطر هاله عدم رشد، بوسيله پيپت پاستور استریل و پمپ خال چاهک

/. مک فارلند( تهيه شده و به 7سنجی بوسيله اسپکتوفوتومتر ) با غلظت هينتون آگار ایجاد گردید. سپس ذخيره باکتری اوليه با کدورتمولر

ا هبرای هر عصاره در سه تکرار به گوده MICميکروليتر از مقادیر بدست آمده  27ميزان . ای در سه جهت کشت داده شدروش کشت سفره

 (.12)گيری و ثبت گردیددرجه، هاله عدم رشد باکتری با خط کش اندازه 27ساعت در دمای  24اضافه گردید و بعد از انکوباسيون به مدت 

 تجزیه و تحلیل آماری

های آماری ل دادههای پارامتریک استفاده شد. تجزیه و تحليها از آزموندر ابتدا آزمون نرماليته انجام شد و با توجه به نرمال بودن داده

. مقایسه ميانگين انجام شد 16نسخه  SPSSو   Excel 2113 رهای مربوط و نتایج با استفاده از نرم افزار آماریبدست آمده و رسم نمودا

 های آناليز واریانس یک طرفه و دانکن صورت گرفت.( و تيمارها با استفاده از آزمونMean± SE معيار، خطای ،±)ميانگين هاداده



 نتایج

مشخص است،  1که در جدول  گونههمانتوضيح داده شده است.  4الی  1و نمودارهای  1نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر در جدول 

 از خود نشان دادند.  استرپتوکوکوس اینياییگياه زنيان و چای کوهی بيشترین اثر ضد باکتریایی عليه باکتری  اتانولیعصاره 

 علیه ی زنیان و چای کوهی هاعصاره (MBC( و حداقل غلظت کشندگی )MICارکنندگی ): حداقل غلظت مه1جدول 

 .استرپتوکوکوس اینیاییباکتری 

 3/2 6/4 35/9 57/11 7/35 57 111 باکتری ميلی گرم بر ميلی ليتر

 + + MBC MIC - - - استرپتوکوکوس اینيایی زنيان اتانولیعصاره 

 + + + + MBC MIC _ ياییاسترپتوکوکوس این عصاره آبی زنيان

 + + MBC MIC _ - - استرپتوکوکوس اینيایی چای کوهی اتانولیعصاره 

 + + + + MBC MIC _ استرپتوکوکوس اینيایی عصاره آبی چای کوهی

 

 + نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت می باشد.

 رشد باکتری در محیط کشت می باشد.نشان دهنده عدم  -

با هم اختالف معنی داری به ازای قطر عدم رشد داشتند. با توجه  اتانولی زنيان غلظت های عصاره ،1ان داده شده در نمودارایج نشبر طبق نت

ها می نتایج بازگو کننده افزایش اثر ضد باکتریایی عصاره به ازای افزایش غلظت آن ها، به اختالف معنی دار غلظت های مختلف عصاره

ميلی گرم بر ميلی ليتر عصاره 171یابد. هاله عدم رشد در زایش غلظت عصاره، قطر هاله بازدارندگی نيز افزایش میمی توان گفت با اف ؛باشد

ميلی متری رقابت می کند و می تواند  57/21ميلی متری قطر هاله عدم رشد اریترومایسين با ميانگين هاله عدم رشد  17/22با ميانگين 

 . ين باشدن مناسبی برای اریترومایسجایگزی
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( یتر یمیبر ر  یمی تیمار
 

 .اینیایی استرپتوکوکوسهای رایج علیه باکتری بیوتیک. مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی زنیان با آنتی1نمودار 



از خود  اینياییاسترپتوکوکوس  ر برابر رشددمشخصی ( MBCاثر باکتریسيدی ) ميلی گرم بر ميلی ليتر، 57 غلظتعصاره آبی زنيان، در 

هاله عدم رشد غلظت قطر  .بروز نمود( از خود MIC)ميلی گرم بر ميلی ليتر خاصيت باکتریواستاتيک  7/35در غلظت همچنين و  نشان داد

ن استرپتومایسين با ميانگي ایجاد شده توسط متر نسبت به قطر هاله عدم رشدميلی 41/19ليتر عصاره با ميانگين لی ميلی گرم بر مي 171

 (.2و نمودار  1و این خود امکان جایگزینی آنتی بيوتيک با عصاره آبی زنيان را نشان ميدهد)جدول  بيشتر بوده است ،ترمميلی 11
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 می ی  ر  بر می ی  یتر تیمار 
 

 .اینیایی استرپتوکوکوسهای رایج علیه باکتری مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره آبی زنیان با آنتی بیوتیک .2نمودار 

 

ميلی گرم بر ميلی ليتر خاصيت  35/9اثر باکتریسيدی و در غلظت  ،ميلی گرم بر ميلی ليتر 57/11غلظت عصاره اتانولی چای کوهی، در 

آنتی  هاله عدم رشد مربوط بهولی از طرف دیگر، از خود نشان داد.  استرپتوکوکوس اینياییباکتری استاتيک را در برابر رشد باکتری 

  (.3و نمودار  1)جدول بيشتر از بيشترین غلظت استفاده شده از عصاره اتانولی چای کوهی بود ،امایسينجنتومایسين و اریتر بيوتيکهای
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( یترمی یبر ر  یمی تیمار
 

 استرپتوکوکوس اینیایی.بیوتیک های رایج علیه باکتری مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی چای کوهی با آنتی. 3نمودار 



ميلی گرم بر ميلی ليتر خاصيت باکتری 7/35اثر باکتریسيدی و در غلظت  ،ميلی گرم بر ميلی ليتر 57ت غلظه آبی چای کوهی، در عصار

متر ميلی 7/19هاله عدم رشد مربوط به جنتامایسين با ميانگين  از خود نشان داد. استرپتوکوکوس اینياییاستاتيک را در برابر رشد باکتری 

  (.4و نمودار  1)جدول ن غلظت استفاده شده از عصاره آبی چای کوهی بودبيشتر از بيشتری
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( یتر یمیبر ر  یمی  تیمار
 

 استرپتوکوکوس اینیایی.های رایج علیه باکتری بیوتیکمقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره آبی چای کوهی با آنتی .4نمودار 

 

 بحث

ها و اسانس های گياهی بر روی ميکروارگانيسم ها به عنوان آنتی بيوتيک های طبيعی و  در سال های اخير نيز توجه زیادی به تاثير عصاره

باشد. تيمول، ها میها و آنتی اکسيداندانه های غنی از فيبر، مواد معدنی، ویتامين دارای . گياه زنيانترکيبات آنتی ميکروبيال شده است

باکتریال، ضد اسپاسم و داروی ضد قارچ شناخته شده است. به به عنوان یک آنتی باشدترین ترکيب شيميایی آن میموجود در آن که عمده

ترین مهم (.19)رودهای پوستی به کار میهمين علت است که در بعضی مناطق از جمله در هند، مصر و خاورميانه برای درمان عفونت

باشد که بر روی باکتری رپنين، بتاپينن، ميرسن و کارواکرول میترکيبات شيميایی گياه زنيان، تيمول، سيمن، آلفاپينن، دی پنتن، گاما ت

مورد مطالعه قرار دادند و در ایران  را زنيانگياه ر درمانی اث 2111 در سال و همکارانOskuee  (.11)های گرم مثبت و گرم منفی اثر دارد

اثر ضد استافيلوکوکوس اورئوس و باسيلوس سابتيليس  . گياه در برابر باکتریاستاین گياه و موثر که تيمول بخش اصلی  مشخص نمودند

، با (1393 ) پور و همکارانخسروی، همچنين در مطالعه (21)همچنين فعاليت ضد ویروسی در برابر فاژ از خود نشان داد داشته وباکتری

و  Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorumهای بررسی فعاليت ضد باکتریایی اسانس گياه زنيان بر باکتری

Escherichia coli کنندگی و کشندگی اسانس زنيان عليه در محيط کشت آگار مغذی، به این نتيجه رسيدند که، حداقل غلظت مهار

 /.% بود. با27/.% و 127به ترتيب معادل اشریشياکلی  % و در مورد باکتری1/. % و 7به ترتيب معادل  هایپکتو باکتریوم کاروتوورمباکتری 

ی های بيماريایی در کنترل باکتریتواند جایگزین مناسبی در مقایسه با ترکيبات شيمرسد که اسانس زنيان میتوجه به نتایج به نظر می

های آن هم بر اساس همين وردهآباشد که فره موثره هاپيریسين میمادگياه چای کوهی دارای (. 14)انسانی باشدنيز و  ، جانوریگياهی زای



است. اثر درمانی این گياه نيز از ساليان دور مورد توجه بوده و اه نيز مربوط به این ماده شوند و اثر ضد افسردگی گيسازی میانداردماده است

درصد مرگ  71تا  31استخرهای پرورش ماهی، با  در استرپتوکوکوزیس بيماری باکتریایی .(25)در جوامع گوناگون مورد استقاده بوده است

 (.5)زای فوق سبب خسارات اقتصادی فراوانی در مزارع پرورش ماهی شده استدر چند دهه گذشته باکتری بيماری است. و مير همراه

به دليل ایجاد مقاومت  (.7)شوند به عنوان یک عامل زئونوز شناخته شده استطقی که ماهيان بصورت خام مصرف میضمن اینکه در منا

اخير توجه زیادی به جایگزینی  آنتی بيوتيکی ناشی از استفاده بی رویه از آنتی بيوتيک ها در کارگاه های پرورش ماهی، در سال های

ن و چای نياشده است. از این رو در این تحقيق اثر ضد باکتریایی گياه زجایگزین آنتی بيوتيک ها  ورده هایی با منشا گياهی به عنوانفرآ

ی مورد بررسی هاهمه عصارهنتایج حاصل از این بررسی نشان داد که  مورد بررسی قرار گرفت. استرپتوکوکوس اینياییکوهی عليه باکتری 

عصاره  و( MIC=9/35 , MBC=11/57عصاره اتانولی زنيان ) به مربوط . بيشترین قدرت باکتریسيدیبودند دارای خواص ضد باکتریایی

ها های حاوی عصارهدم رشد این باکتری در اطراف گودهگيری قطر هاله عاندازه بود.  (MIC=9/35 , MBC=11/57)ای کوهی با اتانولی چ

استرپتوماسين و ، عصاره اتانولی زنيان هاله عدم رشد بيشتری نسبت جنتا مایسين ليترلی گرم بر ميلی مي 171غلظت نشان داد که، 

نتایج بازگو کننده افزایش اثر ضد باکتریایی عصاره به  شان دهنده قدرت باکتریسيدی قوی این عصاره است.اریترومایسين داشته است که ن

 غلظت هاله عدم رشد در .یابدر هاله بازدارندگی نيز افزایش میها می باشد می توان گفت با افزایش غلظت عصاره، قطنازای افزایش غلظت آ

دم رشد متری قطر هاله عدم رشد اریترومایسين با ميانگين هاله عميلی 17/22با ميانگين  انولی زنيانات عصارهليتر لی گرم بر ميلی مي 171

لی گرم بر ميلی مي 171غلظت زنيان در آبی . عصاره تواند جایگزین مناسبی برای اریترومایسين باشدکند و میمتری رقابت میميلی 57/21

، با بررسی اثر ضد (1395 ) طاهری ميرقائد و همکاران داشت. اریترومایسينشاهد و کمتر از  هاله عدم رشد بيشتری نسبت به ،عصارهليتر 

استرپتوکوکوس  هایبرای باکتری را باکتریایی اسانس زیره سياه ایرانی عليه باکتری های بيماری زای ماهی، بيشترین و کمترین هاله مهاری

، با بررسی اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس های گياهان (1394) صفری و همکاران ، همچنين(1)را ثبت کردند یرسينيا راکریو  اینيایی

در یافتند که در بين پنج اسانس گياهی اسانس زیره سياه بيشترین اثر مهار کنندگی عليه  استرپتوکوکوس اینياییبومی کشور عليه باکتری 

های گياه در این بررسی حالل آب و اتانول برای تهيه عصاره (.29ه است)ميلی متر داشت 1/32با قطر هاله  استرپتوکوکوس اینياییباکتری 

تواند شامل مواد مختلف با باشد و عصاره اتانولی میچای کوهی و زنيان مورد استفاده قرار گرفت. عصاره آبی دارای مواد محلول در آب می

تقریبا همه ترکيبات ضد ميکروبی شناخته  .کنندگياه را استخراج می های الکلی ميزان باالتری از مواد موثرهقطبيت کمتر نيز باشد. عصاره

هاله عدم رشد در بررسی حاضر،  .شوندهای اتانولی و متانولی استخراج میشده گياهی، حلقوی یا ترکيبات آلی هستند و بيشتر بوسيله حالل

استفاده شده از عصاره اتانولی چای کوهی بود. هاله عدم رشد متر بيشتر از بيشترین غلظت ميلی 7/19مربوط به جنتامایسين با ميانگين 

متر نسبت به قطر هاله عدم رشد استرپتومایسين با ميلی 31/11ليتر عصاره اتانولی چای کوهی با ميانگين لی گرم بر ميلی مي 171غلظت 

ميلی متر بيشتر از بيشترین غلظت استفاده  7/19ن متر بيشتر بوده است. هاله عدم رشد مربوط به جنتامایسين با ميانگيميلی 11ميانگين 



استافيلوکوکوس ، با بررسی اثر عصاره مرزه، چای کوهی و پونه بر روی (1394 ) شده از عصاره آبی چای کوهی بود. ایروانی و همکاران

از  وبی نسبت به عصاره مرزهخکوهی خواص بازدارندگی و کشندگی سيلين، به این نتيجه رسيدند که چایمقاوم و حساس به متی آرئوس

ترین اثرات ضد ميکروبی مربوط کم در این مطالعه، سيلين این خواص بهتر نمایان شد.خود نشان نداد، اما در مقابل سویه های مقاوم به متی

هم یکی از ترکيبات پلی تانن  (.13)سيلين یکسان بودهر دو نوع باکتری حساس و مقاوم به متیآن در مقابل به گياه پونه بود که حساسيت 

ای و های رشتهها، مخمرها و قارچتوانند برای باکتریها میتانن پليمری با وزن مولکولی باال است که در گياهان مختلف وجود دارد. فنلی یا

های ثانویه هستند که ليتها، متابوها و اسانس(. ترپنوئيد9شوند)ها میهای ميکروبی مانع از رشد آنحتی سمی باشند و با رسوب پروتئين

شوند. هنگامی که این ترکيبات حاوی عناصر ها خوانده میاند. این ترکيبات با نام عمومی، ترپنی مرکزی ایزوپرنیغنی از ترکيبات با هسته

ی، حلقوی یا ترکيبات تقریبا همه ترکيبات ضد ميکروبی شناخته شده گياه(. 27شوند)دیگری ) معموال اکسيژن( باشند، ترپنوئيد ناميده می

به  نسبت به عصاره های الکلی های آبی(. فعاليت کم عصاره17شوند)های اتانولی و متانولی استخراج میآلی هستند و بيشتر بوسيله حالل

تر اسهای گرم مثبت نسبت به ترکيبات ضد باکتریایی، حسباکتریاز طرف دیگر،  (.26علت غلظت کم ترکيبات فنولی محلول در آب است)

د که این رسمنفی به نظر میهای گرمهای گرم منفی هستند. به دليل وجود غشای خارجی احاطه کننده دیواره سلولی در باکتریاز باکتری

دی ها حساسيت کمتری از خود نشان دهند. این غشا انتشار مواد آب گریز از ميان الیه پوشاننده ليپوپلی ساکاریها در برابر اثر عصارهباکتری

استرپتوکوکوس ، با بررسی اثر درمانی آویشن بر بيماری استرپتوکوکوزیس ناشی از (2114)و همکاران   Abutbul (.7کند)را محدود می

های و تجویز خوراکی آویشن به صورت برگ این باکتری بودهدر تيالپيا، بيان نمودند که آویشن دارای اثر ضد باکتریایی بر عليه  اینيایی

شان فاقد آویشن بوده یا عصاره اتيل استات خشک، در غذا سبب کاهش ميزان مرگ و مير در مقایسه با گروه کنترل که غذایخشک آن و 

استرپتوکوکوس اینيایی، های گياهی عليه ( با مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی عصاره1311عليشاهی و همکاران ) (.4) است، گردید

 های زیره سياه، آویشن شيرازی و سير اثرات ضد باکتریایی مناسبی عليه دریافتند که اسانسوفيال یرسينيا راکری و آئروموناس هيدر

S.iniae (.1)از خود نشان دادند 

زنيان و چای اتانولی عصاره های  MICو  MBCمقادیر روش ميکرودایلوشن،  استفاده از ، باباتوجه به نتایج بدست آمده از بررسی حاضر

مشابه است. با توجه به هاله عدم رشد نيز آبی زنيان و چای کوهی عصاره های  MICو MBCاز طرف دیگر، و  دهبو کوهی در یک سطح

ميلی گرم بر ميلی ليتر است که ميتواند  171باکتری ها توسط عصاره ها، قوی ترین عصاره مربوط به عصاره اتانولی زنيان در غلظت 

های مورد ضد باکتریایی عصارهبا توجه به اثرات همچنين  باشد. در مزارع پرورش ماهی جایگزین مناسبی برای آنتی بيوتيک های رایج

-آنتیبه عنوان جایگزین مناسبی برای  در آینده از آنها ها،و مطالعه روی این عصارهدر آنها اد موثره بررسی، می توان با خالص سازی مو

به صورت خوراکی نياز به تحقيق بيشتر در مورد اثرات ضد باکتریایی سيستميک این  هامود. امکان استفاده از این عصارهها استفاده نبيوتيک

هم عصاره های اتانولی زنيان و چای کوهی مخصوصا ها استفاده از این عصارهدر نتيجه، تجویز و . دارد آنها راکیتجویز خوهنگام ها در عصاره



ها در ماهی ثابت خطر بودن عصارهینکه کارایی و بیباشد، مشروط به امیصورت حمام در ماهی قابل توصيه صورت خوراکی و هم به به 

 .گردد
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  .اند سپاسگزاری مينمایند ختلف این پژوهش همکاری نمودهکه در مراحل میداهلل خسروی و مهندس جمشيد کبيری 
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Abstract 

streptococcusis  is an infectious septicemic disease in fish.The frequent use of antibiotics in the 

aquaculture industry has led to the bio-distribution of these compounds in the edible tissues of fish and 

the emergence of drug-resistant bacterial pathogens in the industry. One of the strategies to tackle and 

prevent the emergence of antibiotic resistance is the use of herbal extracts and essential oils against 

pathogenic bacteria. The present study was carried out to use plant extracts of Carumcopticum and 

Stachys lavandulifolia against Streptococcus iniae as fish pathogen. Determination of minimum 

inhibitory concentration (MIC) and minimum inhibitory concentration (MBC) was used to determine 

the antibacterial strength of the extracts from the standard emission method in the disk. The minimum 

germination concentration of ethanolic and aqueous extracts of Carum copticum were 17.81 mg / ml 

and 81 mg / ml, respectively, and the minimum concentration of alcoholic and aqueous extracts of 

Stachys lavandulifolia were also, 17.71 mg / ml and a concentration of 81 mg / ml. As a result, 

ethanolic extracts of Carum copticum and Stachys lavandulifolia showed the highest antibacterial 

activity against Streptococcus iniae. In conclusion, it can be concluded that due to the proper effect of 

these extracts on Streptococcus iniae, it is necessary to evaluate the possibility of their use in the 

treatment and prevention of bacterial diseases of fish. 

Key Words: "Streptococcus inaia," Rainbow trout," Herb extracts, "Carum copticum, "Stachys 

lavandulifolia,"Bacteriostatic and Bacteriocidal". 


